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Teos Marina 5 Altın Çıpasını yeniledi    

 Hizmet kalitesi Kültür ve Turizm 

Bakanlığı tarafından 5 çıpa ile 

belgelenmiş marinalar arasında yer alan 

Teos Marina, uluslararası platformda da 

İngiltere’deki akreditasyon programı The 

Yacht Harbour Association (TYHA) 

tarafından 5 altın çıpa sertifikası almaya 

yeniden layık görüldü. 

2010 yılında 

hizmet 

vermeye 

başlayan 

Teos Marina, 

ilk kez 2011 

yılında THYA 

(The Yacht Harbour Assc.) tarafından Uluslararası Kalite Standartları 

çerçevesinde değerlendirilen ve yüksek kaliteli bağlama, teknik, güvenlik, 

temizlik ve sosyal tesisleri ile 5 Altın Çıpa kalitesinde hizmet veren marinalar 

arasına girmeye hak kazanmıştı. Geçtiğimiz günlerde ise TYHA ekibi tarafından 

denetlenen Teos Marina, yeniden 5 altın çıpa sertifikası almaya hak kazandı.   

Yangın ve deniz kirliliğine karşı tatbikat               

Teos Marina’da, her türlü olum- 

suz koşula hazır olmak için yangın 

ve deniz kirliliğine karşı tatbikat-

lar yapıldı. Hizmetlerini sürekli 

geliştiren Teos Marina ekibi, ger-

çekleştirdiği tatbikatlarla, mari-

nada yangın ve denize yakıt dö-

külme risklerine karşı hazır oldu-

ğunu gösterdi.  

Belirsiz zamanlarda, farklı senar-

yolarla yangın tatbikatı gerçek-

leştiren ekip, müdahale ve alın-

ması gereken önlemleri gerçekleş-

tirip, adeta zamanla yarıştı. Meke firması ile birlikte yapılan deniz kirliliğini önleme tatbikatında ise deniz 

çevresinin petrol ve diğer zararlı maddelerle kirlenmesinde acil durum mücadele planı çerçevesinde ekipman 

kullanımı ve ekiplerin hazırlığı uygulamalı olarak tatbik edildi. 

Yapılan bu tatbikatlarla yatçı konuklarının emniyetini en üst seviyede tutmak ve olası yangın risklerine karşı 

en kısa sürede doğru müdahale yapılabilmesi için ekiplerini sürekli eğiten Teos Marina yönetimi, olası çevre 

kirliliğinde de erken müdahale ile kirliliğin yayılmadan temizlenmesini hedefliyor. 



 Teos Yat Yelken Kulübü yarışlara hazırlanıyor 

 Teos Marina’da Teos 

Yat ve Yelken Kulübü 

derneği kurularak, 9 

optimist yarışçı sporcu, 

2 laser sporcu, 3 

antrenör ile 

faaliyetlerine başladı. 

"365 GÜN YELKEN" 

sloganıyla, yaz kış 

eğitimler sürecek. Kış 

döneminde hafta sonları 9.30-16.00 saatleri 

arasında eğitimler devam ederken, yaz döneminde 

yelken kursları hafta içi 5 gün saat 10.00-16.00 

saatleri arasında 

eğitim yapılacak. 

19-24 Kasım 

tarihlerinde Muğla 

Bodrum Yalıkavak’ta 

düzenlenen ulusal 

yarış Atatürk Kupası, 

Teos Yat ve Yelken 

Kulübü’nün katıldığı 

ilk yarışı oldu.  

Aralık ayında ise Teos 

Yat ve Yelken Kulübü 

ilk uluslararası kampını 

gerçekleştirdi. 

Azerbeycan'dan gelen 

yelken sporcuları Teos 

Marina Yat Kulübü'nde 

eğitim toplantısının 

ardından Sığacık 

Körfezi'ne açılarak 

antremanlar gerçekleştirdiler. Konuk antrenör ve 

sporcular, Teos Marina Genel Müdürü Faruk 

Günlü’ye teşekkür ederek, marinada çekilmiş bir 

fotoğraf hediye 

ettiler.  

Kulübün tüm 

faaliyetleri ve 

eğitimleri hakkında 

detaylı bilgi 

05423233025 

numaralı 

telefondan 

alınabilir. 

Teos Marina’dan tarihine anlamlı yolculuk      

 Adını 12 İon şehrinden biri olan Seferihisar Sığacık’taki Teos Antik Kenti’nden alan Teos Marina, 1 Aralık’ta 

Arkeolog Ahmet Uhri rehberliğinde tarihi köklerine doğru bir doğa yürüyüşü organize etti.  

Teos antik kentin kuzey limanı olan Teos Marina’dan güney limana kadar yapılan yürüyüşe 102 kişi katıldı. 

Teos Marina ofis önünde toplanan katılımcılara hoş geldiniz diyen Teos Marina Genel Müdürü Faruk Günlü, 

“Limanlar bulunduğu coğrafyanın ekonomik ve 

kültürel hayatına büyük değerler katar. Bugün 

3.000 yıl önce İon döneminde Kuzey Limanı ola-

rak kullanılmış koyda Teos Marina olarak ülke 

ekonomisine ve bölge kültürel yaşamına katkı-

lar sunmaktayız” dedi. Antik kente girişinden 

sonra 1500 yıllık zeytin ağacı etrafında el ele tu-

tuşarak sevgi çemberi oluşturuldu. Dionysos ta-

pınağı, antik tiyatro, meclis binası, antik kentin 

agorası ziyaret edilerek, son olarak güney lima-

na gidildi. Ahmet Uhri’nin renkli anlatımı ile 8 

km’lik yürüyüşün sonunda Teos Marina’ya dö-

nülerek gezi tamamlandı. 



Katamaranla dünya seyahati anıları 

Teos Marina'dan 2017 yılında dünya seyahatine çıkan Selim Ekmekçioğlu, 

Murat Reis adlı yelkenli katamaranı ile yaşadığı maceraları ve gezdiği 

ülkelerde edindiği izlenimlerini 11 Kasım Teos Marina Yat Kulübü'nde 

dinleyicilerle paylaştı. Göztepe Spor Kulübü Yelken Şubesi'nin organize ettiği 

söyleşi yoğun bir katılımla gerçekleşti.  

Zeytinyağı seminer ve tadımı 

 Zeytinyağı gurmesi Cihan Devrim Avunduk, 15 Aralık’ta Teos Marina 

Yat Kulübü'nde düzenlenen seminerde, üretim ve saklama koşulları ile 

ilgili bilgiler verirken, iyi ürünün nasıl seçileceğini anlattı. Katılımcıların 

ilgi ile dinleyip sorular sorduğu seminerde, zeytinyağının iyisini anlamak 

için farklı kalitede ve farklı saklama koşullarında bulunan ürünlerin 

tadımı yapıldı.   

Teos Marina Sanat Galerisi’nde kış sergileri

 Teos Marina Kültür Merkezi'nde 2 Kasım’da 

açılışı yapılan Atatürk ve Cumhuriyet 

Haftası sulu boya sergisinde, 30 Kasım'a 

kadar Teos Suluboya Topluluğu'nun değerli 

sanatçılarının eserleri sergilendi. Açılışa 

birçok sanatsever ilgi gösterdi. Ardından 15 

Aralık’ta Canip Taşkıran kişisel sergisi açıldı. 

Sergi 15 Ocak tarihine kadar görülebilir.   

e



Sergi Salonu’nda mezat ve Yeni Yıl Pazarı 

24 ve 25 Kasım'da Teos Marina Sergi Salonu’nda 

"İstifleme Yenile" çağrısı ile 

yapılan ikinci el eşya satışının 

yapıldığı pazarda,  

kullanmadığı eşyalarını getiren 

kişilerin ürünleri üzerine 

dernekler yararına pay 

koyularak satıldı. Belirli 

saatlerde mezat yapılarak, ev 

eşyasından giysiye, antikadan aksesuara kadar bir 

çok eşya açık artırma usulü satışa çıktı.  

15 Aralık 2018 – 1 Ocak 2019 tarihleri arasında ise 

aynı salonda Yeni Yıl Pazarı kuruldu. Stantlarda 

hediyelik eşyalar, oyuncak, antika, el işi ürünler ve 

yöresel tatlar ziyaretçilerin beğenisine sunuldu. 

Ziyaretçilerin yoğun ilgi gösterdiği Yeni Yıl 

Pazarı’na Noel Baba’lardan oluşan 

Yeni Yıl Bandosu da renk kattı. 

Çevre için “Denizde de plastiğe hayır” diyoruz 

 

PRO OCEANS çalışma grubu ile Teos Marina 

işbirliği yaparak "Denizde de Plastiğe Hayır" 

kampanyası başlattı. Bir çok platformda çevreci 

çalışmaları ile de kalite sertifikaları bulunan Teos 

Marina, marinanın Çarşı bölümündeki reklam 

panolarında halkı bilinçlendiren çağrı "Denizde 

Plastiğe Hayır" afişlerine yer verdi.  

Ayrıca Teos Marina deniz ekibi her gün ellerinde 

kepçe ile rutin deniz yüzeyi temizliği yapıyor. 

Denize atılmış ya da dışarıdan uçarak marina deniz 

sahasına gelmiş plastik atıklar toplanıyor.    


